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Citizen Cycling

I vores katalog findes et utal af mulige funktioner til de kommende supercykelstier i Region 
Hovedstaden. I forbindelse med udarbejdelsen af dette dokument, har vi undersøgt de 
eksisterende egenskaber af nuværende supercykelstier i regionen og kombineret denne 
information med både eksempler fra rundt om i verden og nye idéer, vi har skabt og udviklet, 
baseret på vores forståelse af cyklisters behov og adfærd.

Dette katalog er designet til kommunale embedsmænd og beslutningstagere og er fordelt 
på 5 kategorier, der relaterer til cyklisters behov for og ønsker om infrastruktur. Hver kategori 
indeholder enkelte, individuelle funktioner. Hver funktion er vurderet og analyseret på 
baggrund af tre hovedkriterier, der tager hensyn til, hvor godt de matcher cyklisternes behov, 
de æstetiske værdier og hvor omkostningseffektive de er. Hver af de tre kriterier består 
af både en enkel beskrivende sektion samt en analystisk evaluering, i hvilken vi vurderer 
funktionens præstationen og giver vores overordnede anbefaling. Sideløbende har vi lavet 
et cykelvurderingssystem, der skal overskueliggøre hvor godt den pågældende funktion 
opfylder kriteriet.

Vi håber, at I vil gennemlæse de præsenterede funktioner og udvælge dem, I mener vil 
fungere bedst i jeres specifikke kommune samt for de cyklister, der cykler på hele ruten. Vi 
er klar over, at behov og begræsninger er meget forskellige fra kommune til kommune og 
således har vi haft diversitet og kontektuelle baggrunde med i udarbejdelsen af funktioner, 
der kan tilpasses et omfattende og sammenhængende netværk. For at gøre det lettere 
at udvælge funktioner, har vi lavet tre bedømmelsesniveauer til hver funktion: ENKEL, 
STANDARD og SUPER, der indikerer hvor vigtig og hvor nødvendig, vi mener funktionen er 
for den overordnede succes for supercykelstinetværket. 

De to nuværende supercykelstier i hovedstaden har kun få ENKEL-funktioner og er ikke 
tilpasset de mere udbredte behov, der er hos de cykelpendlere, der hver dag cykler på stierne. 
Derfor er det vores stærkeste overbevisning, at SUPER-funktionerne skal overvejes grundigt 
af alle kommuner, hvis hovedstadsregionen tilstræber at udvikle et sammenhængende, 
innovativt og berømt supercykelstinetværk. Kun via investering i cyklisternes behov og 
ønsker, vil hovedstaden opbygge og vedligeholde dets status som en global leder af den 
bæredygtige mobilitet.

Brugervenlighed
Vi har udviklet et enkelt, men informativt cykelvurderingssystem til hver af de tre kriteriepunkter 
til hver funktion. Antallet af cykler, der er tildelt hver kriteriepunkt, afspejler direkte hvor godt 
funktionen opfylder kriteriet. Én cykel betyder, at denne del ikke opfylder behovet eller 
forventningen i forhold til kriteriet (for eksempel: den fungerer ikke godt, kan ikke forenes 
med regionens identitet eller at den ikke er rentabel). Fire cykler indikerer derimod, at 
funktionen opfylder alle kriterier til perfektion (den fungerer godt og er tilpasset cyklisternes 
behov og ønsker, fremmer områdets identitet og æstetik og er er relativ rentabel)

Samlet kvalitetsvurdering
Vores kvalitetsvurdering af hver funktion er skildret af den orange cyklist nederst på hver 
side. De tre niveauer ENKEL, STANDARD og SUPER relaterer til, hvor vigtig vi mener, 
hver funktion er i forhold til det overordnede supercykelstinetværk. ENKEL-funktionen er 
i virkeligheden det absolutte minimum i en cykelvenlig region og opfylder kun de basale 
cyklistbehov. STANDARD-funktionen er på niveau med hvad der forventes af regionen og 
opfylder for så vidt cyklisternes behov og nogle af ønskerne. SUPER-funktionen er den, der 
prioriterer cyklister og beviser, at kommunerne kerer sig om deres sikkerhed og komfort. 
Disse funktioner vil i sidste ende blive nødvendige at medtage i supercykelstiernes netværk, 
hvis hovedstadsregionen vil nå dets mål om at blive et virkelig innovativt og verdensberømt 
samlingspunkt for bæredygtig mobilitetspraksis. 

SIMPEL STANDARD SUPER



SERVICE STATIONER
På grund af cykelpendleres relativt lange ture på supercykelstiernes netværk og den lave 
frekvens af cykelværksteder, bør der placeres service- og reparationsfaciliteter intermitte-
rende på hele ruten. Funktionerne i denne kategori dækker over en bred vifte af behov fra 
simple cykelpumper til værktøj og reservedelsautomater, der skal kunne bistå med større 
reparationer. Disse funktioner kan bruges individuelt eller sammen for at skabe en kom-
plet servicestation. Hvis supercykelstierne kan tilbyde en række af disse funktioner, vil det 
ikke bare opfylde cyklisternes behov, men også vise dem, så vel som resten af verden, at 
pendlende cyklister er værdsat lige så højt som biltrafikanter.

Beskrevne funktioner :
 
 Luftpumpe
 Reparationsstation
 Automat
 Cykelstoppested
 Cykeltæller
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SIMPEL STANDARD SUPER

Luftpumpe
Placering: Eksisterende luftpumper 
er placeret med jævne mellemrum på 
Albertslund - og Farumruterne
Status: Eksisterende- Supercykelstier
Formål: Reparation 
Form: Fysisk
Kontekst: Langs supercykelstier og 
cykelstier i byområder
Source: veksoe.com
cyclehoop.com/product/public-bike-
pump/public-bike-pump/ 

RECOMMENDATION
I København findes der cykelpumper ude foran alle cykelbutikker, så kommunale pumper er overflødige. Længere 
udenfor byens centrum er de dog ikke så tilgængelige, så det vil bringe hele supercykelstinetværket op på en højere 
standard, hvis man sørger for at opstille velfungerende pumper. Det er den mest basale og vigtigste offentlige service, 
som kommunen kan tilbyde cyklisterne. 
Kommunen kan vælge imellem et billigt produkt (Dero luftpumpe - jf. reparationsstation) som kræver dyr vedligeholdelse 
og reparation ofte og en dyrere, men mere solid pumpe (Veksoe Air Compressor) hvor der vil være længere imellem 
reparationer samtidig med en højere kapacitet.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Enkel cykelpumpestander permanent installeret til let oppumpning af flade dæk. 
Forskellige modeller giver forskellige niveauer af komfort og pålidelighed. Eksempel i 
London Cyclehoop: Over 20 pumper har været installeret i det centrale London til offentlig 
brug. De er installeret enten på fortove, pladser, langs cykelstier, udenfor cykelbutikker 
eller ved store cykelparkeringspladser ved togstationer. 
 
 

ETABLERING

Cyclehoop: DKK 13.300 - 16.000/stk afhængig af specifikation. 
Veksoe (Aros manual): DKK 25.000/pumpe (kilde: Cykelsupersti) DKK 17.000 + moms + 
installation (kilde: Veksoe) 
Veksoe (Aros kompressor): DKK 19.000 + moms + installation, Veksoe (Luftkompressor): 
DKK 37.816 + moms + installation. 
Veksoe: Disse priser inkluderer maling(pulverlakering i kunders specifikke farver og 
dekoration)
HR Group: (luftpumpe + bar - rustfri stål) fra DKK 11.936 - 14.173

MILJØKONSEKVENS
Lav miljøbelastning. Elektricitet unødvendigt (bortset fra Veksoe AIR og den automatiske 
version af Cyclespace´s luftpumpe)

Cyclespaces Luftpumpe Veksoe - “AIR compressor”

VISUEL KVALITET 
De britiske, hollandske og danske pumper har alle unikke og forskellige stilarter (rustfrit stål, farver, 
moderne/minimalistisk design) og deres egen æstetiske værdi, der kan inkorporeres i supercykelstiens 
brandingsstrategi i forhold til logo, brug og den gennemgående orange farve.

BRUGERMØNSTRE
Eksisterende: På kortet på hjemmesiden, ser det ud som om der er placeret  luftpumper regelmæssigt 
over hele netværket.  Dog kunne vi kun finde 2 ud af 7 pumper på       Albertslundruten. De resterende er 
enten ikke synlige eller godt nok placeret eller måske er de under reparation. Derudover har vi erfaret, fra 
Københavns Kommune, at der er store driftsmæssige problemer med denne pumpemodel, der således 
får dækkene til at punktere, når cyklisterne forsøger at bruge dem. Derfor anbefaler vi at bruge forskellige 
modeller og leverandører i henhold til denne katalogsektion.

DRIFT
Veksoe (Aros manual): DKK 4000 - 6000 pa. i reparation (kilde: supercykelstier Department) Veksoe: fra 
DKK 225 pr. besøg. Forslag: 2 pr. mdr. (kilde: Veksoe)

I betragtning af den høje anskaffelsespris, bør 
man overveje, hvor den placeres for at undgå 
hærværk (for eksempel i nærheden af et meget 
befærdet sted på supercykelstien eller nær bolig- 
og butiksområder). På trods af funktionaliten vil en 
del vedligeholdelse være påkrævet. Desuden bør 
der opsættes gadelygter så tæt på pumperne som 
muligt.

Cyclehoop - Luftpumpe Veksoe - “Aros Manual” HR Groep - Luftpumpe
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Reparationsstation
Placering: US 
Status: Eksisterende 
Formål: Reparation 
Form: Fysisk
Kontekst: Tæt byområde og cykelruter
Source: bikefixtation.com/products
dero.com/products/fixit

RECOMMENDATION
Bike Fixtation: I Minneapolis er reparationsstationerne ikke opsat langs cykelstien, men ved de centrale busstationer 
(her er konteksten vigtig, da cyklisterne kan sætte deres cykel foran i bussen) Busstationen ligger ikke langt fra Den 
Grønne Cykelsti og bussen, der servicerer denne station, kører tæt på cykelsstien, således at cyklisterne kan hoppe 
på bussen, hvis deres cykel går i stykker. Cykelreparationsstationen er placeret i læ for regn og vind og udgør på denne 
måde et komfortabelt reparationsområde for cyklisterne. Man skal være særlig opmærksom på placering af yderligere 
tjenester inden for reparationsområdet (for eksempel kan bænke placeres ved siden af reparationsfaciliteterne i læ).

VISUEL KVALITET 
De 2 virksomheder, der producerer cykelreparationsstationer, har forskellige æstetiske begrænsninger.
Bike Fixtation kan kun produceres i sort og rød (undtagen luftpumper der kan tilpasses) det vil forstyrre 
supercykelstiens symbolske og genkendelige orange farve, Det andet selskab, Dero, producerer stationerne 
i mange flere farver, men det er ikke muligt at ramme den perfekte orange nuance, der passer til resten af 
supercykelstiens æstetik. 

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Cykelophængsstander: Cykelreparationsstationer sørger for værkstøj og luftpumper til 
cyklister, der har brug for at reparere cyklen undervejs. Et overdækket område giver læ 
for dårligt vejr. Forklaringer og brugsanvisninger til de cyklister, der ikke selv kan reparere 
cyklen, er tilgængelige on-line via en QR-kode

 
 

BRUGERMØNSTRE
Cykelreparationsstationer er en afgørende service for pendlerne. Mange af dem cykler over 10 km på 
racercykler for at komme på arbejde og derfor vil de højst sandsynlig få brug for at reparere deres slanger 
på turen. Denne type cyklist har sædvanligvis stor erfaring med at reparere deres cykel og vil derfor sætte 
stor pris på en sådan station. QR-koden giver også nybegynderne mulighed for at lære at reparere deres 
cykler.

ETABLERING
Bike Fixtation: Offentlig pumpe, standard: DKK 1.355. 
Offentlig luftpumpe standard + værktøj DKK 1.630. 
Offentlig pumpe - høj sikkerhed: fra DKK 2.440 - 4.200. 
Elektrisk cykelpumpe med luftkontrolpanel og gulvsøjle: DKK 11.625. 
Offentlig reparationsstander (med værktøjsholder og værktøj): DKK 3.770-5.400. 
Dero: Værktøjssæt: DKK 2.655. 
Luftpumpe: 1.060-3.520 afhængigt af sikkerhedsniveau. 
Dero: Fixit it: DKK 5.100

DRIFT
Cykelreparationsstationer kræver regelmæssige reparationer, vedligeholdelse og udskiftning af værktøj og 
pumper.

MILJØKONSEKVENS
Luftpumpen kræver ikke elektricitet eller vand og vil ikke ødelægge grunden, den står på. 
Den bruger ikke meget plads og har ingen miljømæssige påvirkninger. 

Dero - “Fix-it” station

Disse reparationsstationer er gældende for 
hovedstadsområdet, da de er basale og 
nødvendige tjenester, der skal tilbydes pendlere 
på en supercykelsti. I de internationale eksempler, 
der er præsenteret her, hører luftpumpe og værktøj 
typisk sammen. Tilføjelsen med en cykelstander 
er en vigtig bonus og vil give cyklister yderligere 
komfort.

Dero - “Tool Kit” Bike Fixtation - 
Cykelreparationsstationer

Bike Fixtation - Luftpumpe og 
Cykelreparationsstationer

Bike Fixtation - Høj sikkerhed 
Luftpumpe

SIMPEL STANDARD SUPER
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Automat

RECOMMENDATION
De tre forskellige former for ejerskab og operationelle muligheder giver stor fleksibilitet for kommunen i form af 
finansielle og fysiske investeringer. På denne måde kan kommunerne finde en løsning, der fungerer bedst for deres 
specifikke situation og begrænsninger.  Et centralt aspekt for at maksimere virkningen af   disse automater er, at finde 
den optimale placering af dem. Det er ikke klogt at installere automater langs landdistrikter og mindre tætbefærdede 
områder af supercykelstien, da de således er mere udsat for hærværk. Samtidig er der mindre behov for dem i centrum 
af København, da der er mange cykelbutikker. Derfor foreslår vi, at placere dem på et par vigtige knudepunkter langs 
de ruter, hvor der  konsekvent vil være et stort antal mennesker, der passerer gennem området (f.eks. togstationer 
eller indkøbscentre). Dette vil både opmuntre til brug af maskinerne og begrænse risikoen for hærværk. 

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Automat til cykelreparation og service - lavet til cyklister, der har brug for at reparere 
deres cykler eller behov for snack/drikkevarer. - Tilbyder slanger, sæsonvarer, værktøj, 
lappegrej, regnslag, cykellygter, mad og drikkevarer. 
 
 

ETABLERING
Bike Fixtation: Automat DKK 13.550-46.7800. Genbrugsproces med Geen Guru DKK 
1.600. Bike Stock NYC: Maskinen vedligeholdes af Bikestock NYC. Omsætningen går til 
Bikestok NYC.

MILJØKONSEKVENS
Bike Fixtation:En komplet kiosk fylder 0,9 x 3 m. Virksomheden samarbejder med Green 
Guru Gear for at genbruge slangerne ved at producere tasker og andre produkter, lavet 
af brugte slanger http://www.greengurugear.com/

VISUEL KVALITET 
Disse automater har ikke en særlig æstetisk værdi og kan sammenlignes med traditionelle automater, der 
typisk ses ved offentlige transportstationer.

BRUGERMØNSTRE
Bike Fixtation: Automaten fra dette selskab indsamler også brugte slanger til genbrug. Bikestock NYC: 
Disse automater er placeret, hvor der ikke findes cykelbutikker, som f.eks. nær cykelstier og udbyder 
øjeblikkelig assistance, når traditionelle udbydere ikke er tilgængelige. 

DRIFT
Denne tjenste kan arrangeres på flere forskellige måder afhængig af præferencer og krav og dermed 
vil prisen og investeringsmuligheder variere.For det første kan byen købe, eje og drive maskinerne 
selvstændigt og være eneansvarlig for vedligeholdelse, lagerudskiftning og indtægter. En anden mulighed 
er, at byen køber og ejer maskinerne og derefter udliciterer vedligeholdelse og lagerudskiftning til et privat 
selskab og således forhandler indtægtsdeling. En tredje mulighed er at byen etablerer et forhold til en 
privat virksomhed, der køber, ejer og driver maskinerne. På den måde vil de miste kontrol over tjenesten, 
men også undgå finansielle investeringer i maskinerne og dermed spare penge. Det forventede afkast på 
investeringen forventes indenfor 6 mdr til 2 år.

Desuden kan disse automater være gavnlige om 
aftenen/natten, når cykelbutikkerne har lukket. 
Endelig er det vigtigt at automaterne placeres 
systematisk, så cyklisterne ved, hvor de kan 
forvente at se dem. Sidenhen skal disse placeringer 
tilføjes hjemmeside og applikationskort.

Bikestock NYC - Automat og luftpumpe i Brooklyn

Placering: US
Status: Eksisterende 
Formål: Komfort 
Form: Fysisk
Kontekst: Cykelophængs-
stander: Supercykelsti. Denne 
cykelreparationsstation er placeret 
lige over for cykelstien (Midtown 
Greenway) ved en central busstation
Source: bikefixtation.com/products
bikestocknyc.com/machine Bike Fixtation - Automat i Minneapolis Bike Fixtation - 

Genbrugscykellager

SIMPEL STANDARD SUPER
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Cykelstoppested

RECOMMENDATION
Alle tjenester dedikeret til cyklister er samlet ét sted. De ses tydeligt langs supercykelstierne og et cykelstoppested kan 
blive en skelsættende milepæl. Yderligere komponenter som nødtelefoner  (jf. funktion n ° X ) og kort (enten digitale 
eller fysiske) kan tilføjes for at passe til regionens specifikke behov. Desuden kan solceller implementeres for at gøre 
dem mere selvforsynende og bæredygtige, hvilket er i overensstemmelse med Region Hovedstadens tankegang. 
For at øge antallet af brugere, anbefaler vi placering nær befærdede områder, så som ved busstoppesteder eller nær 
indkøbscentre. Det vil øge sikkerheden i et oplyst og trafikeret område og opfordre både cylister og fodgængere til at 
bruge dem.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Placeres jævnt fordelt langs cykelstier. Selvforsynende og modulopbyggede stationer 
har til formål at forsyne pendlerne med værktøj, drikkevarer, snacks, internet, 
stikkontakter og informationer. De vil både kunne fungere som læskure i dårligt vejr og 
som reparationsstationer.
 
 

ETABLERING
Da det stadig er en prototype, er startomkostningerne endnu ikke fastsat. Vi kan 
dog forvente, at de bliver ret høje. Når det er sagt, vil cykelstoppestedet samle alle 
cyklisttjenester på ét sted og dermed blive en skelsættende milepæl. Da stationen er 
selvforsynende og alle elementer sælges via automat, vil det ikke være nødvendigt med 
en medarbejder. 

MILJØKONSEKVENS
Cykelstoppestedet er selvforsynende, da der hverken kræves strømtilslutning eller vand. 
Flere moduler er til rådighed. Fra 5-20M2. Det overholder el- og isoleringskrav.

Placering: -
Status: Prototype 
Formål: Information, komfort og  
reparation
Form: Fysisk 
Context: Langs cykelstier
Source: www.trimo-urbancrash.com

Trimo - “Bike Stop”

VISUEL KVALITET 
Fordi det stadig er en prototype, kan det re-designes til nordisk arkitekturstil og blive en ikonisk del af 
supercykelstien, der viser kommunens dedikation til pendlerne.

BRUGERMØNSTRE
Som prototype er det uvist præcis hvordan pendlerne vil interagere med cykelstoppestedet.

DRIFT
Cykelstoppestedet vil kræve løbende vedligeholdelse for at sikre at alle komponenter fungerer korrekt. 
Der kan også være løbende omkostninger til el, distributionskasser og generatorer. Der kræves ikke 
medarbejdere da alt sælges via en automat.

På disse strækninger anbefaler vi også, at 
placere stoppestederne mellem cykelstien og 
fortovet når det er muligt, således at de bliver 
tilgængelige for både cyklister og fodgængere. 
Til sidst, når de er opstillet, skal placeringerne 
påføres supercykelstiernes hjemmesider på kort 
og applikationer.  

Trimo - “Bike Stop”

SIMPEL STANDARD SUPER
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Cykeltæller

RECOMMENDATION
Denne funktion anvendes allerede i centrum af København og på Frederiksberg. På supercykelstierne kan de 
opsættes ved grænsen mellem forstæder og tætbefolkede områder. 

De kan placeres, der hvor flere cykelstier møder supercykelstien. Cykeltællerne kan kombineres med vejrudsigtsstation 
og give vejrudsigten for dagen og den næste time (temperaturer, regn, vindhastighed og -retning). 

Cykeltællerne kan også bruges til at give digitale meddelelser til cyklisterne fra kommunen 

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
De er placeret langs de vigtigste cykelruter for at tælle antallet af cyklister, der passerer 
gennem en given gade. Disse tal er vigtige af flere årsager: kommunerne kan vise 
cyklisterne, at de er vigtige, de kan motivere kommunen til at nå deres cykelmål og kan 
informere om temperaturen til cyklisterne. Cykeltælleren giver kommunene vigtige data, 
til at overvåge brugen af cykelstier. Desuden kan den bruges til at identificere områder 
med lav trafik og dermed udløse saneringsplaner.

ETABLERING
Eco-Counter cykeltæller: DKK 11.190 for et enkelt system. 
Eco-Counter - Cyklist- og fodgængertællere: DKK 37.300 
Veksoe - cykeltæller: fra DKK 110.000 og opefter - inklusiv maling (pulverlakering i 
kundernes specifikke farver, og dekoration efter krav) + moms + Installation

MILJØKONSEKVENS
Bruger elektricitet. 
Begrænset visuel effekt. 
Ingen støjgener.

Placering: Langs trafikerede 
cykelstier
Status: Eksisterende 
Formål: Information 
Form: Digital
Kontext: Byområder 
Source: www.eco-compteur.com
www.veksoe.com
www.falco.co.uk

Eco-Counter - cykeltæller 

VISUEL KVALITET 
Eco-Counter kan tilpasses efter behov i form af farve, viste data, tid osv. De to tællere, der er placeret 
ved siden af de mest travle cykelstier, er ikoniske symboler, der repræsenterer «Cyklistbyen». En tæller, 
placeret langs hver supercykelsti, kan blive symbolet for pendlere, der cykler mellem forstad og byen. 

BRUGERMØNSTRE
Tællere hjælper på mange måder. De hjælper med at forstå byens dynamik, at gøre cyklisterne synlige, 
fremme cykling, udvikle infrastruktur, hjælpe til prioritering af indsatser og til at vurdere infrastrukturelle 
ændringer.

DRIFT
-

Example: “Tak fordi du cykler”/ “Stomvarsel kl. 16”) 
Desuden kan dataindsamlingen bruges on-line på 
de sociale medier.

Falco - cykeltæller - KøbenhavnVeksoe - “Aros” cykeltæller 

SIMPEL STANDARD SUPER



VINDMINIMERING
Vindhåndtering er et vigtigt aspekt af supercykelstinetværket. På trods af, at den generelt 
anses som cyklistens største fjende, kan der, via en målrettet metode til at sprede og ud-
vande dens kraft, opnås en glidende, hurtigere og mere behagelig cykeltur. Funktionerne, 
der er beskrevet i dette katalog, fokuserer på cyklisters behov for vindspredning og hånd-
tering af vindtunneller, samt på ønsker om et behageligt og naturligt cykelmiljø, fritaget for 
forstyrrende og utiltalende installationer. 
Anvendelsen af naturlige og økologiske materialer i vindminimering, giver også supple-
rende miljøfordele, som bio-diversitet og regnvandsforvaltning. For at vise et holistisk bil-
lede af de eksisterende, vindminimerende elementer, har vi samlet eksempler på traditionel 
vindafskærmning, samtidig med at vi informerer om mere naturlige og økologiske materia-
ler til at mindske vindens intensitet som f.eks. hække og stenkasser.

Beskrevne funktioner :
 Vindminimering - grøn afskærmning
 Vindminimering - hård afskærmning
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Vindminimering - Grøn vindafskærmning

RECOMMENDATION
I Skåne, er vinden, som i hovedstadsregionen, hyppig og en vigtig modstander. Grøn afskærmning er den mest 
bæredygtige måde at fremme vindminimering, og sørger derudover for en række andre positive virkninger end blot 
at blokere vinden. Supercykelstier kan kombineres med økologiske korridorer og vandafledningssystemer. Det er 
også en måde at skabe et særligt landskab på langs hele supercykelstien. Man kan være særlig opmærksomhed 
på hvide og orange blomster/bær for at matche supercykelstiernes officielle farver og dermed være en del af den 
«Orange strategi «. Grøn afskærmning skal tilpasses de fremherskende vinde og de   mest vindrige sektioner og det er 
mest af alt vigtigt i de lange lige strækninger uden for byområderne, f.eks . langs motorveje eller andre typer af åbne 
landskaber (fx. produktionslandskaber).

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Grøn vindafskærmning er naturlige planter specifikt placeret langs en cykelsti for at 
formindske vindens kraft for cyklisterne. En undersøgelse fra Lunds Universitet har vist, 
at det at styre vinden er det mest presserende problem for cyklister. En naturlig funktion, 
der mindsker og kontrollerer vinden, i stedet for blot at omdirigere den, gør cykelmiljøet 
mere behageligt. Grøn eller vegetational afskærmning til vindminimering er altid  at 
foretrække, fremfor  solide hårde skærme eller vægge. De vegetationale skærme giver et 
bedre overordnet mikroklima.

ETABLERING
Startomkostninger er lave og relateret til køb af planter og landskabspleje- omkostninger.
 

MILJØKONSEKVENS
Disse afskærmninger giver en stor positiv effekt på miljøet, herunder mindre CO2-
udledning ved produktion af skærmene, LAR-løsning( regnvandsstyring og -behandling) 
og øger dyrehabitat.

Placering: Sverige (Malmö), Tyskland 
Status: Eksisterende, idé
Formål: Komfort, sikkerhed, 
sanseoplevelser 
Form: Fysisk, naturlig
Kontekst: Landet, åben landskab og 
forstadsområder
Source: -

VISUEL KVALITET 
Et stort udvalg af arterne vil vise forskellige blomster, blade, grene og frugter. De kan også bruges til at 
skabe en følelse af identitet. Til denne supercykelsti, er der foreslået tre typiske former for vegetation i pre-
undersøgelsen: tilskåret hække, flerstilkede buske, kantbuske og buske placeret under træer. Overalt er 
lave buske, buskads og højt græs  egnet til vindminimerings vegetation.
Denne idé om at oprette et særligt landskab langs hele supercykelstien kan bruges som et ikonisk 
bestanddel af infrastrukturen.

BRUGERMØNSTRE
Grøn afskærmning filtrerer og spreder vinden og gør dermed cykelturen nemmere, hurtigere og mere 
behagelig. En undersøgelse foretaget af Trafik & väg Institutionen för Teknik och society Lunds Universitet, 
lavet for at forberede gennemførelsen af   supercykelstierne, viser at: «Vores egne interviews afslørede 
primært tre faktorer, cyklister anser for at være» dårlige» langs cykelruten: vind «(22%),» kryds «(15%) og» 
farlige steder «(11%). Dernæst « kedeligt «(8%), ensformigt (7%),» larmende «(7%) og «fortovet» (6%). 
Vind er naturligvis den vigtigste faktor. «
Anvendelse af naturlige planter giver også et langt mere sensorisk baggrundsmiljø.

DRIFT
En variation af lokale arter vil forhindre spredning af sygdomme og dermed mindske behovet (og 
omkostninger) til at erstatte planter.
Grøn afskærmning er ikke nødvendigt langs supercykelstien. En undersøgelse kan udpege de mere 
blæsende sektioner..

Vindminimerende hækkeVindminimerende hække

SIMPEL STANDARD SUPER

Løsningen er en fordel for både cyklisters 
komfort, identitetskonceptet og for naturen. At 
sørge for en behagelig cykeltur kan tiltrække 
folk, der synes at mere end 5 km er for langt 
at cykle. Hvis der vælges frugtplanter, kan der 
skabes et mindre ensformigt landskab langs 
ruten og hvis arterne er fra regionen, er der 
mindre behov for udskiftning.
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Vindminimering - Hård vindafafskærmning

RECOMMENDATION
Københavns omegns metropolitane område er generelt en blæsende region. For cyklister repræsenterer vinden 2 
hovedudfordringer: 1) En konstant vind kan være svært at cykle i, derfor kan visse strækninger på en rute være mere 
komfortable  at komme igennem, hvis de er vindminimeret . Denne funktion henvender sig fortrinsvis til at mindske 
problemer. Det er afgørende at være forsigtig, når overgangsstrækningerne designes mellem et beskyttet vindområde 
og et åbent. Sørg for, at cyklisterne ikke er i fare for en pludselig vindeffekt, når de forlader den vindbeskyttede 
strækning. Foretag graduale overgange. 2) Blæst eller vindstød (kastevinde) udgør en potentiel fare for cyklister, da 
de kan resultere i konflikter på cykelsti og endnu værre, mellem cyklister og bilister, hvis cyklister f.eks. svinger ud i  
vognbanen eller falder af cyklen.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Skærme og vægge er strategisk placeret langs meget blæsende cykelstier for at 
styre vinden ved at omdirigere den over og omkring cyklisterne. Ved brug af  hård 
afskærmning, anbefaler vi at bruge strukturer, der er ikke er fuldstændig lufttætte, f.eks. 
pileflet, bambusrør eller trælister. Den bedste form for vindminimering er «forskudt-
dobbeltskærms-teknik», hvor der bruges permeable skærme, der opstilles adskilt for at 
få vinden til at rejse langs indersiden af   den første skærm før sin vej gennem den anden 
skærm.
 

ETABLERING
Startomkostninger er moderat til høje afhængigt af den valgte  skærm.

MILJØKONSEKVENS
Skærme, der ikke er lavet af naturmaterialer, har en noget større miljøbelastning end 
levende og grøn afskærmning, men ved hjælp af lokale materialer med lav vedligeholdelse 
som f.eks. pileflet, vil det minimere miljøbelastningen. Det bør altid forsøges at kombinere 
skærme med LAR-løsninger eller andre typer af miljøfølsomme designløsninger. Habitat 
kan også leveres sammen skærme via f.eks. fuglehuse eller bio-swales.

Placering: Langs meget blæsende 
ruter
Status: Eksisterende, idé
Formål: Komfort og sikkerhed 
Form: Fysisk, naturlig
Kontekst: Landet, åben landskab og 
forstadsområder
Source: -

VISUEL KVALITET 
Fra et æstetisk synspunkt kan vindskærme være udfordrende, og hvis ikke de er af høj kvalitet, kan de 
endda bidrage til visuel forurening i bymiljøet. Men hvis de er monteret i den rette kontekst, kan de give 
visuel sammenhæng og konsistens. En kombination af pileflet-hegn med en grøn afskærmninsløsning som 
Efeu, Arkitektens Trøst, Klematis eller vin kan give en meget høj sensorisk oplevelse for både fodgængere 
og cyklister.

BRUGERMØNSTRE
Den turbulens, der er skabt ved siden af   en solid vindskærm, er ofte næsten lige så ukomfortabel som 
vinden selv for cyklisterne. Derfor anbefaler vi at bruge «forskudt-dobbeltskærms-teknik», hvor det er let 
bruge permeable skærme, der opvejer hinanden, for at få vinden til at rejse langs indersiden af   den første 
skærm før sin vej gennem den næste skærm og på denne måde bremse vinden betydeligt.

DRIFT
Vedligeholdelsesomkostninger varierer afhængigt af slid og muligt hærværk. NB: grøn afskærmning er ikke 
mål for graffitti som faste skærme er.

Vindminimerende skærmfunktioner

SIMPEL STANDARD SUPER

Vindminimerende hække

Denne situation kan være meget farlig. Blæst 
styres bedst via grøn afskærmning . Vindstød ( 
kastevinde) styres bedst via forskudte, dobbelte 
vindskærme. Denne funktionen er mest af 
sikkerhedsmæssige grunde.



BELYSNING
I løbet af de lange vintermåneder i Danmark, rejser pendlerne ofte både til og fra arbejde 
i mørket. Konsekvent og tilstrækkelig belysning langs hele supercykelstien vil derfor 
motivere flere cyklister til at udnytte ruten og bruge den hele året rundt. Vi har overvejet 
tre innovative måde at oplyse stierne på, så  man giver cyklisterne den bedste oplevelse, 
samtidig med at æstetik og miljømæssige standarder overholdes. Selvom sikkerhed er det 
primære kriterie i denne kategori, beviser disse funktioner, at man ikke behøver at gå på 
kompromis med visuel kvalitet for at sørge for et sikkert cykelmiljø.

Beskrevne funktioner :
 Aktiveret belysning

 Kantbelysning
 Selvlysende fortov
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Aktiveret belysning

RECOMMENDATION
Denne funktion fungerer på alle supercykelstier bortset fra de tætte byområder. Den kan bruges på mange strækninger 
på supercykelstier i forstæder og landdistrikter. Den giver tilstrækkelig og sikker belysning til cyklister, når det er 
nødvendigt, men spilder ikke energi eller forstyrrer miljøets omgivelser.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Aktiveret belysning er en funktion, hvor sensorer registrerer modkørende cyklister og giver 
signal til ovenlys om at tænde. Denne sensor- og belysningskoordination gør at områder 
forbliver mørke, indtil cyklisterne kører ind på området, og dermed imødekommes de 
lokale økosystemer og præferencer fra  nærliggende beboere og sparer energi. Det 
er især relevant for landdistrikter og mindre tætbefolkede områder, der ikke har meget 
nattebelysning i forvejen.

ETABLERING
Prisen for denne funktion afhænger af mange variabler: antallet og typen af lygtepæle, 
fastholdelsesanordningen og alder osv.

MILJØKONSEKVENS
Mindre lysforurening for både nabo og dyr.
Reducerer energiforbruget med op til 80%
Sundere levende miljø for mennesker og dyr.
Reduceret CO2-udledning

Placering: Holland, Danmark 
(Middelfart)
Status: Eksisterende
Formål: Komfort, sikkerhed
Form: Fysisk
Context: Supercykelsti, cykelstier på 
landet, forstadsområder
Source: tvilight.com

Tvilight - Aktiveret belysning

VISUEL KVALITET 
Det passer til den københavnske miljøpolitik.

BRUGERMØNSTRE
Belysningsniveau stiger, når der registreres menneskelig tilstedeværelse.
Adaptiv tilpasningsstyrke med vejret.

DRIFT
Reducerer vedligeholdelsesomkostninger med op til 50%

Tvilight - Sensor - Gronningen (Holland)Tvilight - Aktiveret belysning

SIMPEL STANDARD SUPER
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Kantbelysning

RECOMMENDATION
Disse LED- og /eller solcelleknopper kan installeres i et hvert hjørne af supercykelstien og demed lette den natlige 
rutevisning. 
Disse lys forstyrrer ikke de naturlige miljøer og dyrs levesteder. Derudover øger de følelsen af   sikkerhed og øger 
derfor også pendlerantallet om natten.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Kantbelysning består af små lys (enten LED eller solcelleknopper) placeret langs 
ydersiden af   cykelstier, der giver lys og rutevisning til cyklister om natten. De er små, jævnt 
fordelt og er særligt relevante i vejkryds. De kan hjælpe med at fremhæve forhindringer/
stoppæle på stien, ændringer i tilpasningen og
kanten af stien. Belysning er meget retningsbestemt, så tættere placering langs sving 
kan være påkrævet.

ETABLERING
Estimerede omkostninger: Solcelleknopper: DKK 450 pr. mærkning, eller DKK 100.000. 
per km for hver 5m.
Gifas - 1 Trafik LED lys DKK 2.600 (+ installation og + kabler til fodring)
Falco LED mærker: DKK 1.230. pr stk + installation
Andre firmaer: Rennicks - Aktive Road Studs (Solar Powered og Hard Wired)

MILJØKONSEKVENS
Både solcelleknopper og LED-lys har en lav miljøpåvirkning og har mindre indflydelse på 
omkringliggende naturlevesteder end traditionel belysning. Lysdioder udleder ikke CO2.

Placering: England 
Status: Eksisterende 
Formål: Komfort, sikkerhed
Form: Fysisk
Kontext: Supercykelsti, cykelstier på 
landet, forstadsområder
Source: 
falco.co.uk
gifas.ch

Gifas -  Trafik LED lys

VISUEL KVALITET 
Disse lys kan placeres stort set hvor som helst langs cykelstien (midten, kanter, korte eller lange afstande, 
osv.). Farven på lys kan variere, afhængigt af behov/ komfort for cyklister, og kan derfor indarbejdes i 
«Orange Strategi- rutevisningen» ved hjælp af orange tonet lys (jf. rutevisning).

BRUGERMØNSTRE
Kantbelysning lyser afhængig af den tilgængelige naturlige belysning (dvs. den tilpasser sig vejr og 
tidspunkt på dagen).
Disse lys løser også cyklisternes sikkerhedsmæssige bekymringer ved at give konstant lys om aftenen.

DRIFT
Solcelleknopper: Ingen driftsomkostninger, da de er soldrevne. Lave vedligeholdelsesomkostninger, da 
ingen elektriske ledninger er påkrævet. Udskiftning af celler er nødvendig efter omkring 10 år. Omsorg for 
blade, mudder, sne, osv. (kilde: www.sustrans.org.uk)
På lang sigt, er disse solcelleknopper den billigste løsning, da de har meget lavere 
vedligeholdelsesomkostninger end traditionel belysning og de   kræver ikke en el-forsyning.

Falco - Lys på cykelstiFalco - Svingbelysning

SIMPEL STANDARD SUPER
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Selvlysende fortov

RECOMMENDATION
Denne funktion skal, som almindelig maling på asfalt, godkendes af Vejdirektoratet. Bør godkendes, da dens 
komponenter passer perfekt ind i de andre rutevisningsstrategier og holder netværket konsistent selv i mørke. Det 
giver også et sjovt og unikt element til supercykelstiens funktioner, som vi tror vil give genlyd hos cyklisterne og 
motivere flere til at bruge stien.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Selvlysende fortov består af selvlysende pulver, der er tilføjet asfalten, hvilket giver en 
vejledende rutevisning/wayfinding for cyklister om natten. Det lyser om natten, fordi 
partiklerne i vejen absorberer UV-lys hele dagen, som konverteres til energi. Om natten  
viser denne energi sig som glødende lys.
Ved hjælp af et orangetonet pulver, kan denne funktion også indarbejdes i rutevisningen 
i «Orange Strategien».

ETABLERING

Companies: Daan Roosegaarde; Heijmans; Pro Teq, Geveko
Geveko: estimering 75 GBP/ kvadratmeter afhængig af kvaliteten af stiens overflade.

MILJØKONSEKVENS
Materialet består af polyutheran- lim og spraydåse.
Hverken de organiske pigmenter i malingen eller de andre bestanddele af materialet er 
skadelige for miljøet. Belysningsniveauet forstyrrer ikke dyrelivet.

Placering: Holland, England
Status: Prototype
Formål: Sikkerhed, rutevisning/
wayfinding
Form: Maling
Kontekst: Cykelstier
Source: studioroosegaarde.net/info

VISUEL KVALITET 

Disse asfaltmarkeringer  kan vælges i stort set alle farver. Desuden vil supercykelstiens orange logo styrke 
den regionale identitet af supercykelstinetværket.

BRUGERMØNSTRE
Giver belysning og retningssans i koordination med rutevisnings/wayfindings- strategier. Det betyder dog 
ikke hjælp til at opdage fejl/forhindringer på fortovet.

DRIFT

Pro-TEQ Surfacing UK Ltd: Det kræver ingen vedligeholdelse, blot  stien holdes ren, vil den gløde. Partiklerne 
bør gløde i mindst 20 år.

SIMPEL STANDARD SUPER

Selvlysende fortov Selvlysende fortov - «the Starpath»Selvlysende fortov



RUTEVISNING  [wayfinding]
At kunne orientere sig på cykelruten er en af de mest afgørende elementer for et succesfuldt 
supercykelstinetværk.  Alle andre funktioner bliver overflødige, hvis ikke brugerne kan 
navigere ubesværet på ruten. Derfor skal et logisk, konsekvent og sammehængende system 
gennemføres, således at cyklisterne ikke blot kender deres egen rute, men også er klar over 
at de er en del af et større netværk og et cyklistfællesskab. Det centrale i vores anbefaling 
for at forbedre ruteorienteringen er den «Orange Strategi». Planen sammenfletter  logiske 
og direkte orienteringsfunktioner, samtidig med at man holder fast i en stærk identitet og en 
æstetisk karakter. Denne strategi bevarer også sammenhængen i et netværk, der strækker 
sig over mange forskellige kommuner, landskaber og økonomier. De individuelle funktioner 
i strategien kan bruges uafhængigt eller sammen, alt efter det individuelle områdes 
behov. Den omfattende strategi sikrer, at mindst ét orienteringselement vil blive vist på 
alle tidspunkter i løbet af hele ruten. Det er også vigtigt at overveje, at flere af de andre 
kategorier i dette katalog (belysning, vindminimering, servicestationer og applikationer) 
meget vel kan have ruteorienteringselementer inkorporeret i sit design simpelthen ved 
brug af orange maling, toning eller økologiske materialer. 

Beskrevede funktioner:
 Orange strategi
 Følg den Orange linje
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ORANGE STRATEGI
Placering: -
Status: Idé 
Formål: Rutevisning 
Form: Fysisk - maling - tape
Kontekst: Hele vejen langs 
supercykelstierne
Source: -

RECOMMENDATION
Rutevisning/wayfinding er, på mange måder, det mest centrale element i supercykelstien. Den skal være 
konsekvent og målrettet, så funktionerne i «Orange Strategi» skal planlægges til at supplere hinanden og danne et 
sammenhængende netværk, snarere end at blive tilføjet som et modefænomen. Når det bruges bevidst og mindfuldt 
vil rutevisningsfunktioner i «Orange Strategi» ikke kun tillade cyklisten at navigere lettere på supercykelstien, men 
vil også give en følelse af samhørighed og fællesskab til cyklende pendlere. Mens bilister ofte kører igennem et miljø 
uden at bemærke sine snørklede omgivelser, er cyklister en del af det miljø, de færdes i og opfatter dermed vigtige 
signaler fra deres omgivelser. Tanker ud af boksen i overensstemmelse med Vejdirektoratets regler.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
En kombination af nedenstående funktioner:
- Orange tape/grafik:
En simpel hurtig-win-funktion er at bruge orange tape omkring indlæg/træer langs nettet.
- Orange maling: mal pæle, byinventar og andre udvendige elementer eller landskabstræk 
orange for at give naturlig og instinktiv rutevisning/wayfinding for både pendlende cyklister 
og andre supercykelstierbrugere (fodgængere, rekreative cyklister).
- LED bly belysning: Statistisk set, er 50% af den tid, den gennemsnitlige københavner er 
på vej til arbejde i, mørk. (Dansk Statestik 2013). Det betyder, at lys er vigtigt for både den 
samlede bymiljøkvalitet og er en afgørende overvejelse i forbindelse med rutevisning/
wayfinding. I den forbindelse anbefaler vi installation af orange LED-lys i belægningen 
på hver del af nettet, når der er en ændring i retning af supercykelstier. Dette vil minimere 
forkerte sving og konflikter mellem brugergrupper (fodgængere og cyklister) og bidrage 
til at gøre det til en mere sikker og sammenhængende oplevelse  at pendle.

 
 
 

ETABLERING
Varierer i forhold til funktion, men alle har relativt lave omkostninger.
GIFAS: 1 Traffic LED  DKK 2.600  (+ installation + kabler til fodring - jf. rutevisning.).

MILJØKONSEKVENS
Alle funktioner er miljømæssige bæredygtige

Orange maling på armaturet

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 

LED Lead Belysning: Denne type af subtil LED-belysning falder ind under kategorien af ‘multiple 
lavintensitetslyskilder, «en kategori, der generelt er højt værdsat af brugerne». Af sikkerhedsmæssige 
årsager er denne kategori også at foretrække frem for højintensitetslyskilder, da man undgår problemer 
med midlertidigt nedsat sigtbarhed, når cyklister  justerer øjnene mellem lyse og mørke områder. 

BRUGERMØNSTRE
Giver sammenhæng langs hele ruten, selvom der skiftes mellem kommuner og terræner. De forskellige 
komponenter vil hjælpe både individuelt og som helhed med at skabe en generel følelse af fællesskab og 
skabe en sammenhængende og konsistent vej for alle cyklister.
- Orange tape/grafik : Denne hurtig win-funktion vil give øjeblikkelig rutevisning/wayfinding og kan bruges 
enten midlertidigt eller permanent . Vi anbefaler en begrænset brug af denne funktion, da det kun giver 
moderat bykvalitet . Men som en midlertidig og hurtig- win-funktion, som en del af et pilotprojekt, eller andre 
typer af urbane prototyper, er det er både effektivt og rentabelt. Vi anbefaler altid at bruge supercykelstilogoet 
i forhold til den orange tape, for at lette ikonografisk genkendelse blandt brugergrupperne .
- Orange maling : Giver rutevisning hele året rundt - ikke underlagt sæsonbestemte ændringer eller vind. 
Sørg for, at elementerne er synlige for cyklisterne.
- LED blybelysning : Det er en effektiv måde at sikre en let rutevisning/wayfinding på supercykelstien, selv 
i mørke timer . Både opfattet og faktisk sikkerhed har høj prioritet . Denne lysfunktion øger begge typer af 
sikkerhed betydeligt.

DRIFT
Lave omkostninger.
GIFAS - Traffic LED er lavet i rustfrit stål og det kræver ikke vedligeholdelse. Armaturet er designet til 
vinterbrug. (jf. belysning)

Klarere rutevisning kan ændre folks mentale kort 
over supercykelstierne, og de kan indse, at det er 
den mest direkte , nemmeste og hurtigste måde 
at nå deres bestemmelsessted på. Brug af orange 
maling er en grundlæggende og effektiv måde 
at afmærke rutens cyklus. Opsætning af orange 
funktioner, som er forskellig fra den klassiske 
rutevisning, vil ikke indvirke på rutevisningen for 
biltrafik.

Eksempler på placering af logo - Orange maling på armaturetOrange tape og logo
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ORANGE STRATEGI
Placering: -
Status: Idé 
Formål: Rutevisning 
Form: Naturlig
Kontekst: Hele vejen langs 
supercykelstierne
Source: -

RECOMMENDATION
At fremme en grønnere og mere biologisk mangfoldig Region Hovedstaden er i øjeblikket et regionalt mål, men også 
et kommunalt mål. Vi kan anbefale at slå supercykelstinetværket til grøn-korridor-netværket. En holistisk tilgang til
netværket vil være en bæredygtig tilgang til regionen. Kæmning af transportnet med levesteder, biodiversitet og
regnvandssystem, gør suprcykelstien til en reel miljømæssig gevinst for hele regionen.

Grøn korridor og orange funktioner

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Rutevisningens sammenhængskraft - kombination af funktionerne nedenfor:
- Orange blomster: en orange blomsterbeplantning langs nettet, vil
øge bykvaliteten i almindelighed og give en følelse af sæsonudsving i det offentlige rum, 
men
vigtigst er det, at det vil lette den intuitive rutevisning/wayfinding  og være en positiv subtil 
branding af
supercykelstier.
- Fuglehuse: øg dyrs levesteder og rutevisning/wayfinding langs nettet. En række
orange fuglhuse vil lede vejen for cyklister og brande supercykelstier som en del af
en grønnere og mere forskelligartet Region Hovedstaden.
 
 
 

ETABLERING
- Orange blomster: Startomkostninger ifm. blomster og landskabspleje.
- Fuglehuse: startomkostninger ifm. huse. Minimale driftsomkostninger - kan være 
nødvendigt at repareret periodisk.

MILJØKONSEKVENS
Orange blomster: positive miljøpåvirkninger: alle funktionerne er miljømæssigt 
bæredygtige, fremmer biodiversitet, udleder ingen kulstofemissioner og /eller har ikke 
brug for el.
- Fuglehuse: fuglehuse kan laves af genbrugsmaterialer eller af træ. Positiv 
miljøpåvirkning ved at tilskynde fugleliv langs ruterne.

Københavns Kommune har haft en række positive 
erfaringer med urban prototyper via midlertidige 
fysiske ændringer. Det kunne være nyttigt for 
andre kommuner, hvis København delte denne 
viden, eventuelt via KL. De orange bånd kunne 
være en del af en sådan ERFA (erfaringsudveks-
ling).

Orange fuglehus og blomster

VISUEL KVALITET 
- Orange blomster: naturlige funktioner giver et æstetisk miljø for pendlere. Anvendelse af organiske
materialer passer også til   hovedstadsregionens identitet som miljømæssig bæredygtig.
Specielt gælder det for de træer, hvis toppe er synlige, men stammer er skjult (af hegn, bygninger osv.)0.
- Fuglehuse: tilføjer også et element af sjov og kreativitet - god æstetik og identitet for ruterne.

BRUGERMØNSTRE
At have flere funktioner, kan også bidrage til at give tegn til pendlere ved at skabe markante sektioner
med deres egen identitet: for eksempel kunne pendlere bryde rejsen op mentalt «ind  Fuglehusområdet»,
’Blomsteområdet» eller lignende.
- Orange blomster: sæsonmæssige funktioner - giver en indbydende og behagelig sanseoplevelse, hvilket 
er fordelagtigt for
det generelle cyklemiljø.
Kombinér den orange blomsterfunktion med eksisterende beplantningsordninger og minimér på denne 
måde implementerings- og
vedligeholdelsesomkostninger.
- Fuglehus: behageligt cykelmiljø for cyklister.

DRIFT
Moderate vedligeholdelsesomkostninger.
- Orange blomster: vanding og landskabspleje kræves periodisk. Kunne være plantet af studerende i
samarbejde med lokale skoler - vil også fremme borgernes engagement med ruten.
Fuglehuse: meget lav, mulige partnerskab mellem skoler og / eller andre lokale uddannelsesinstitutioner.

SIMPEL STANDARD SUPER
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FØLG DEN ORANGE LINJE
Placering: København
Status: Eksisterer som en midlertidig 
funktion langs supercykelstien 
Formål: Rutevisning 
Form: Fysisk maling eller termoplastisk
Kontekst: Langs hele supercykelstien 
Source: -

RECOMMENDATION
Vi anbefaler stærkt denne funktion. Det er uden tvivl den mest effektive rutevisningsfunktion til rådighed. Vi ved, at 
Vejdirektoratet er noget skeptisk over for denne løsning, men vi anbefaler kraftigt, at Region Hovedstaden presser 
på for en lovgivningsmæssig undtagelse i denne henseende, da funktionen vil have en enorm positiv indflydelse på 
supercykelstier for alle brugergrupper.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
En enkel orange stribe maling langs hele ruten. En sammenhængende  og indlysende 
vej at følge, især ved nogle af de forvirrende kryds. 85% af de adspurgte cyklister på 
ruten blev enten enige eller meget enige om, at den orange stribe er en god måde at 
gøre opmærksom på ruten. (Kilde: Evaluering af kampagnen for åbningen af   Orbiter 
ruten, KK 2012).

 
 

ETABLERING
Relative lave startsomkostninger

MILJØKONSEKVENS
Lav miljøbelastning.
Kun maling på asfalt.

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Københavns Kommune bruger allerede maling / termoplast på overflader, både til æstetiske og arkitektoniske 
formål og som en rutevisende/wayfinding funktion. Det betyder, at cyklister, der bruger netværket allerede, 
ved hvordan man bruger disse rutevisningsfunktioner. Af denne grund kan det ses som et frugtbart system 
at udbygge, der tilbyder både omkostningseffektivitet og høj brugervenlighed.

BRUGERMØNSTRE
Dette er den ideelle funktion i rutevisning, da det er den klareste, mest konsekvente og mest indlysende for 
cyklisten. Men da det ikke er tilladt i nogle /alle kommuner, vil de andre funktioner vil blive anvendt i stedet 
for eller sammen med.

DRIFT
Thermo Plats løsning betyder mindre vedligeholdelse sammenlignet med malingen.

Orange linje - Albertslund Supercykelstier logoOrange linje



LYSKRYDS & INFRASTRUKTUR
Det er et velkendt faktum, at størstedelen af de ulykker, der sker mellem cyklister og 
bilister, sker i vejkryds. Derfor skal man være særlig opmærksom på at gøre det sikkert 
for cyklisterne i disse travle vejkryds langs supercykelstierne. Funktionerne i dette katalog 
fremhæver hvordan trafiklys og vejkryds kan ændres lidt for at prioritere cyklisterne 
højere og samtidig sørge for at gøre pendlermiljøet sikkert og behageligt for alle. Nogle 
vejkrydsfunktioner, så som grønne bølger, er allerede indført med stor succes i indre 
København, mens andre, som f.eks. modificeret førsteret er almindeligt i Holland. Ved at 
kombinere disse dokumenterede, eksisterende funktioner med nyere idéer som regn- og 
snesensorer for at give cyklisterne trafikslyspræference, kan supercykelstien både opfylde 
cyklisternes behov og ønsker.

Beskrevede funktioner :
 Fodstøtte
 Nedtæliing
 Grøn bølge
 Vejrsensor
 Cyklistdetektering
 Modificeret førsteret
 Modificeret førsteret - brugeraktiveret
 Seperat el-cykelsti
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FODSTØTTE
Placering: København Region
Status: Eksisterende - Supercykelstier
Formål: Komfort
Form: Fysisk
Kontekst: By- og forstadsområder - 
vejkryds
Source: -

RECOMMENDATION
Fordelen for cyklisten er mest en forbedring af komforten, når der ventes ved trafiklys. Fodstøtten har også en 
indflydelse på den måde cyklister passerer et kryds. Vores observation viste, at færre cyklister stopper over stoplinjen 
og færre cyklister kører over for rødt, når en fodstøtte er installeret. Vi ved, at den første cyklist, der stopper ved et 
lyskryds, har indflydelse på de andre der kommer bag ham. Hvis den første cyklist venter ved lyskrydset i stedet for 
at køre over på grund af fodstøtten, kan vi antage, at flere cyklister vil stoppe bag ham.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION

Simple fodstøtter er placeret ved trafiklys, så cyklister kan læne sig op ad dem og undgå 
afhopning ved rødt lys. Cyklister bruger dem til to formål; både at holde på skinnen og til 
at drive sig selv frem, når lyset skifter til grønt.
 

ETABLERING
DKK 7.500 pr fodstøtte. 
Ikke brug for specifikke kompetencer for at installere det.

MILJØKONSEKVENS
Ingen nødvendige ressourcer.
Lav miljøbelastning.

Fodstøtte

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Den orange farve på fodstøtten matcher brandingen af supercykelstikonceptet. Den kan bruges til at 
kommunikere med cyklisterne, efter eksemplet med «Hey cyklist» -kampagnen.
For at være en del af rutevisnings/wayfindingstrategien, kan fodstøtten males i orange (jf. rutevisning).

BRUGERMØNSTRE
Passer til cyklisternes behov og ønske om at blive på cyklen, mens man venter ved trafiklys.
Vores observation ved morgenmyldretiden ved krydset mellem Danas Plads og Albertslundruten viste, at 
fodstøtten bliver brugt af 80% af cyklister, der stopper tæt på den.

DRIFT
Ingen specifik vedligeholdelse.

Orange strategi Fodstøtte langs Albertslund supercykelsti (Frederiksberg)
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NEDTÆLLING
Placering: Frederiksberg
Status: Eksisterende - Supercykelstier 
Formål: Sikkerhed, komfort 
Form: Digital
Kontekst: Byområder
Source: -

RECOMMENDATION
Denne funktion er værdsat af cyklister. Her er et par citater, vi indsamlede i løbet af vores undersøgelse:
“Jeg holder altid øje med det, og det er meget nyttigt”
“Om jeg kan lide det? Jeg elsker det!”.
Men dens reelle effektivitet er begrænset, når vi sammenligner det med et kryds uden nedtælling. Det afgørende 
punkt er at finde ud af, hvor tælleren skal opstilles (hvilken slags vejkryds).

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION

Nedtællingstimere oplyser modkørende cyklister om at det modkørende trafiklyssignal 
vil ændre sig, så de kan tilpasse hastigheden i overensstemmelse hermed. To slags 
nedtællinger findes:
- En timer ved trafiklyset, der tæller ned indtil lyset bliver grønt.
- En timer 50-100m før lyskrydset, der tæller ned til den næste ændring af lys.
Begge gør det muligt for cyklister at tilpasse deres hastighed til at nå frem til lyskrydset, 
når de er grønne og undgå afhopning af cyklen. 

ETABLERING

Sensoren koster omkring DKK 5,000-10,0000.

MILJØKONSEKVENS
Nuværende: behov for el.

Nedtælling ved trafiklys (Frederiksberg)

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Kræver vejskilt at holde den. Dette kunne også være brandet som orange rutevisnings/wayfindingsformål.

BRUGERMØNSTRE
Reducerer antallet af stop for cyklister. Cyklisten kan holde momentum. Dette er vigtigt for komfort og 
for at motivere dem at pendle på cykel. Det kan også reducere hensynsløs adfærd, da det reducerer 
antallet af cyklister, der ønsker at bevare deres momentum ved at køre overfor rødt. Vores observation ved 
skæringspunktet mellem Finsensvej og C.N. Petersens Vej (Albertslundruten) viser, at 70% af cyklisterne 
ikke behøver at stoppe ved det observerede kryds, fordi de ankommer enten når lysene er grønne, eller 
når de er i gang og er i stand til aftage, men ikke stoppe, før lyset ændrer sig. Dette skal sammenlignes 
med den samme observation ved det andet Albertslundrutekryds, hvor tallet er 60%. Dette indikerer, at 
systemet fungerer, og at cyklister bruger timeren til at tilpasse deres adfærd. Timeren kan dog udgøre 
sikkerhedsproblemer ved at nogle cyklister stopper ved lysene, men derefter kører væk igen i de sidste 5 
sekunder af nedtællingen, før lyset er skiftet til grønt.

DRIFT
Der er ekstra udgifter på op til DKK 200.000 til reparationer, opgraderinger og rekonfigurationer af systemet 
og dets programmering.

Nedtælling Nedtælling før trafiklys
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GRØN BØLGE
Placering: Indre København
Status: Eksisterende - Supercykelstier
Formål: Komfort og hastighed
Form: Digitalt, fysisk 
Kontekst: Primært tætbefolkede 
byområder på supercykelstien, 
men også relevante i specifikke 
forstadsområder
Source: -

RECOMMENDATION
Den grønne bølge er en integreret del af et omfattende supercykelstinetværk. Den prioriterer cyklister i kryds, giver 
hurtigere rejser og giver ensartede, jævne ture mellem kommunerne.
Den egner sig bedst til arterielle og samlende gader med grupper af signalregulerede kryds, og hvor der er en 
høj cykelfrekvens. Derfor anbefaler vi at skabe en grøn bølge på alle dele af supercykelstien, der løber gennem 
byområder eller industriparker, hvor trafiklys er placeret mindre end 500 meter fra hinanden.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Grønne bølger er et fællestræk i det centrale København, der giver hurtigere og smidigere 
pendling ved hjælp af  synkronisering af trafiklys således at de tilpasses den ønskede 
hastighed. Der er to metoder til at gennemføre den grønne bølge og kommunikere dens 
tilstedeværelse til cyklister: 1) Synlige indikatorer (såsom dem på Øster Farimagsgade) 
der visuelt viser, hvor hurtigt en cyklist skal cykle for at nå det grønne lys. 2) Ikke-
synlig lyskryds- synkronisering til at prioritere cyklister, der rejser på et bestemt ønsket 
hastighed.
 

ETABLERING
Omkostninger i forbindelse med sensoren: ca. DKK 5,000-10,0000 (selskab Peak).

MILJØKONSEKVENS
Lav miljøbelastning.

Hastighedsradar for cyklister

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Synlige bølger er rene, enkle og læner sig op ad de æstetiske ønsker. Ikke-synlige bølger gælder således 
ikke for dette afsnit.

BRUGERMØNSTRE
En meget vigtig funktion for cyklister, der giver dem en hurtigere og smidigere tur og dermed motiverer 
til et sikkert, men effektivt cykeltempo. Et godt system og netværk af grønne bølger kan spare cyklister 
en masse tid på daglige pendlerture. Højere prioritering af cyklister end biler på vejene kan også bremse 
bilens hastighed, som kan bidrage til at nedsætte hastighedsoverskridelser og ulykker i forbindelse med 
dem.

DRIFT
Programmeringen af   signalet eller signalernes styresystem, skal ændres hvis det er forældet osv. Prisen 
svinger fra DKK 10.000 til 200.000 kr., hvis der er brug for et helt nyt trafiksystem.

For eksempel er Fabriksparken langs 
Albertslundruten, et temmelig højttrafikeret 
industriområde med en række virksomheder, 
kontorer, fabrikker og trafiklys. 
Ellers anbefaler vi, når supercykelstinetværket 
designes i forstæderne, at der skabes en rute, der 
er begrænset af vejkryds.

Grøn-bølge-piktogram
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VEJRSENSORER
Placering: Holland (Groningen)
Status: Eksisterende 
Formål: Komfort 
Form: Digitalt
Kontekst: Byområder - vejkryds
Source: -

RECOMMENDATION
Hvis alle supercykelstier har et grøn-bølge-system, kan det forstyrre rytmen af grønne lys i trafiklysstyringen. De 
grønne bølger og nedtællingstimere er allerede oprettet for at hjælpe cyklisterne til at stoppe mindst muligt ved rødt. 
Denne funktion kan testes som et pilotprojekt, på en supercykelsti ved et bestemt kryds, hvor alle bilerne stopper, når 
cyklister krydse det.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Vejrsensorer er indarbejdet i trafiksignaler for at opdage barske vejrforhold som regn 
eller sne, og derefter justere trafiksignalet til at tillade længere tids grønt lys for cyklister. 
Disse trafiksignaler kan også synkroniseres med andre signaler i nærheden for at skabe 
et netværk, der prioriterer cyklister i dårligt vejr.
 

ETABLERING
Montering på et eksisterende lys med en regn/sne-sensor vil koste omkring 10.000 euro, 
men sensoren er ikke kompatibel med alle lyskryds.

MILJØKONSEKVENS
Lav miljøbelastning.

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Denne funktion synes at være en verdensklasseservice til cyklister. Men det er ikke let at adaptere i 
Københavns region, da den er skræddersyet til de hollandske vejkryds med særlige trafiklys for cyklister.

BRUGERMØNSTRE
Mere afsat grøn tid (2 pr. cyklus) til cyklister, når der er lidt biltrafik. Grøn tid til 4-retnings bevægelser 
(diagonal tur i stedet for 2-trins tur). Højresving tilladt på alle tidspunkter.
Store sociale fordele ved at have gladere cyklister, der stadig tager cyklen, selv i dårligt vejr. Negative 
indvirkninger på chauffører samt offentlig transportbrugere, der kan komme til at vente længere på vejkryds, 
så cyklister kan have længere grønt lys.

DRIFT
-

København Cyklister der cykler i regnen
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CYKLISTDETEKTION
Placering: Prototype på Østerbrogade 
(København)
Status: Prototype 
Formål: Komfort - hastighed
Form: Fysisk
Kontekst: Byområder, men passer til 
godt til forstadsområder
Source: -

RECOMMENDATION
Særligt nødvendigt i adskillige forstæder og landdistrikter, der ikke har mange cyklister. Implementering på disse 
områder vil give et mere klart og indlysende hensyn til grupper af cyklister.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Cyklistdetektion er et system af sensorer der  registerer, når grupper af cyklister (typisk 
fem eller flere) nærmer sig, for at prioritere dem i trafiksignaler. Dette system tilskynder 
også cyklister til at holde sammen i et ens tempo, således at de når det grønne lys 
sammen. Herved frigøres kryds, som også er gavnligt for højresvingende biler.

ETABLERING

Omkostninger: Sensor implementering.

MILJØKONSEKVENS
Lav miljøbelastning.

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Denne funktion passer til hele supercykelstinetværket.

BRUGERMØNSTRE
Prioriterer cyklister højere end biler, og giver mulighed for at flere cyklister når det grønne lys. Opfordrer 
cyklister til at cykle sammen, så lyskryds vil forblive grønne længere.

DRIFT
-

Cyklistdetektion Østerbrogade (København)
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MODIFICERET FØRSTERET
Placering: Holland 
Status: Eksisterende 
Formål: Sikkerhed, komfort
Form: Fysisk
Kontekst: Komplekse eller farlige 
vejkryds
Source: -

RECOMMENDATION
Der er visse centrale knudepunkter langs de eksisterende ruter, f.eks. i kryds, tættere på det centrale København, 
hvor adgangen til og fra supercykelstien er vanskelig og involverer farlige krydsninger gennem tung biltrafik. Placering 
af trafiklys eller ændring af førsteret, er en måde at prioritere cyklister og det vil gøre det lettere, sikrere og roligere at 
pendle.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Modificeret førsteret er et typisk hollandsk koncept, hvor trafiklys, knapper eller anden 
vejskiltning er implementeret for at prioritere cyklister i kryds og på andre bil-centrerede 
gader. Disse ændringer er typisk placeret på særligt overbelastede eller, for cyklister, 
farlige vejkryds  med henblik på at bremse trafik og omlægge vejnettet for at prioritere 
cyklister.
Der er 3 vigtigste ændringer, som vi anbefaler:
Lyskrydsimplementering: Opsættes i et lyskryds, hvor cyklister ellers er nødt til at vente, 
indtil en strøm af biler er kørt, før en vej kan krydses.
Knapper: knappen til at tænde trafiklyset grønt, kan opsættes lige ved lyskrydset, som er 
almindeligt i Holland.
Maling: På mindre trafikerede kryds uden trafiklys, anbefaler vi, at cykelstien prioriteres 
med maling og tvinger biler til at stoppe, samtidig med at cyklister på vejen kan cykle 
igennem uden pauser.

ETABLERING
Startomkostninger i form af lysimplementering og vejbearbejdelser/malerarbejde.

MILJØKONSEKVENS
Lav miljømæssig påvirkning.

Hollandsk vejkryds - knap 

SIMPEL STANDARD SUPER

VISUEL KVALITET 
Forstyrrer ikke den ætetiske kvalitet.

BRUGERMØNSTRE
Modificeret førsteret i vejkryds er en fantastisk måde at gøre tilkørselsveje lettere og sikrere på for cyklister, 
og samtidig vise dem prioritet fremfor bilister. Alle tre modifikationsmuligheder henvender sig til forskellige 
cyklistsituationer og -behov.
Lyskrydsimplementering: Denne indstilling omhandler sikkerhedsmæssige behov ved at sikre, at biler vil 
stoppe, således at cyklister kan passere uden at skulle agere mellem biler og modkørende trafik.
Knapper: Dette involverer et niveau af cyklistinteraktion og engagement, som tilføjer et element af interesse 
og det kan være sjovt at se ændringen. Cyklister får at føle, at de har kontrol over trafiksignaler, således at 
de får mere handlefrihed og engagement på deres daglige pendlerture.
Maling: Denne mulighed fungerer godt i hollandske eksempler i små, mindre overbelastede kryds. Snarere 
end at have et fire-vejs stop, gør denne ændring det muligt for cyklister at passere gennem disse små 
vejkryds uden at stoppe, mens bilerne er tvunget til at give plads til cyklister.

DRIFT
-

Hollandsk vejkryds Vejkryds ved  Albertslund supercykelsti
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Modified right-of-way - user activated
Placering: - 
Status: Idé 
Formål: Sikkerhed, komfort
Form: Fysisk
Kontekst: Komplekse eller farlige kryds 
- Supercykelsti i forstæderne - især 
hvor antallet af cyklister er begrænset
Source: -

RECOMMENDATION

Hidtil er antallet af el-cykler i København ret lav , , men det kan stige hurtigt. De hollandske erfaringer kan bruges 
som reference, da det sætter fokus på risikoen i forbindelse med cykler, der kører med forskellige hastigheder. Denne 
betydelige variation i hastighed sker ved at uerfarne cyklister vil skabe sikkerhedsmæssige udfordringer og vil påvirke 
det jævne flow. Det kunne i sidste ende have en indvirkning på attraktiviteten af cykling.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Ud over funktionen udviklet på siderne 54-56, foreslår vi at implementere en stor, 
interaktiv knap ca.100 meter før lyset. Cyklister kan bremse, når de passerer, og ramme 
den store knap, som vil medføre, at signalet skifter til grøn, så de kan fortsætte.

ETABLERING
-

MILJØKONSEKVENS
Behov forbindelse mellem knappen og lyskryds.

SIMPEL STANDARD SUPER

Knap opsat 100 meter før trafiklyset

VISUEL KVALITET 

I stedet for en lille, almindelig knap, foreslår vi en mere mærkbar og legende løsning. Denne funktion er 
aldrig blevet udviklet før og kan blive et varetegn for den rolle, der fordeles til cyklister i trafikpolitikken.

BRUGERMØNSTRE
Denne knap ændrer lyskryds, der giver cyklisten følelsen af indflydelse på flowet af  sin rejse og på det 
urbane landskab. Cyklisten spiller en aktiv rolle i trafikken og kan nu tilpasse sig tempoet i lyskrydset.
Cyklisten behøver ikke at ankomme til fuldt stop ved siden af   trafiklyset for at trykke på knappen med dette 
forskudsaktiveringssystem.

DRIFT
-
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SEPARAT EL-CYKELSTI
Placering: Holland (Gronningen) 
Status: Projekt 
Formål: Sikkerhed, komfort
Form: Fysisk
Kontekst: Forstæder, landdistrikter
Source: -

RECOMMENDATION
Hidtil er antallet af el-cykler i København ret lav , , men det kan stige hurtigt. De hollandske erfaringer kan bruges 
som reference, da det sætter fokus på risikoen i forbindelse med cykler, der kører med forskellige hastigheder. Denne 
betydelige variation i hastighed sker ved at uerfarne cyklister vil skabe sikkerhedsmæssige udfordringer og vil påvirke 
det jævne flow. Det kunne i sidste ende have en indvirkning på attraktiviteten af cykling.

CYKLISTEN

IDENTITET

ØKONOMI

FUNKTION
Byen Groningen er ved at udvikle et projekt i form af en særlig cykelsti, dedikeret til 
cyklister på el-cykler. I Holland er antallet af el-cykler eksploderet. I øjeblikket er én cykel 
ud af seks solgte cykler, en el-cykel.

ETABLERING
-

MILJØKONSEKVENS

Infrastrukturen med 2 baner kræver mere plads.

SIMPEL STANDARD SUPER

Gronningen

VISUEL KVALITET 
Hidtil har København ikke haft brug for denne dobbelte bane, selv om det er hensigtsmæssigt i de travle 
byområder at skabe en overhalingsbane og en langsom bane. På supercykelstierne i forstæderne, er 
antallet af cyklister er ikke højt nok til at have behov for denne ekstra vognbane.

BRUGERMØNSTRE
Det faktum, at hastigheden af   en el-cykel er hurtigere end en almindelig cykel, samt det stigende antal 
ulykker forbundet med denne type cykel, har tvunget Holland til at genoverveje den måde, hvorpå cykelstien 
opdeles og til at forbedre sikkerheden og effektiviteten.

DRIFT
-



Tak til alle de virksomheder, der har sendt billeder og afsat tid, således at dette katalog 
kunne realiseres.

Ophavsrettigheder 
Medvirkende forlyder i samme rækkefølge som billederne (fra venstre mod højre)

side 8-9 : Cyclespaces – Veksoe – Cyclehoop - HR Groep
side 10-11 : NSA Urban Products – Bike Fixtation
side 12-13 : Mobycon – Bikestock NYC
side14-15 : Trimo
side16-17 : Eco-Counter – Veksoe – Falco
side 20-21 : Birkely – Internet-soucre unknown – Plantetorvet 1 - 2 - 3
side 22-23 : Husplushave – Copenhagenize
side 26-27 : Tvilight – Tvilight - Tvilight
side 28-29 : Gifas – Falco – Falco
side 30-31 : Pro-Teq Surfacing UK Ltd - «the Starpath»
side 34-35 : Copenhagenize – Copenhagenize – Copenhagenize
side 36-37 :  Copenhagenize –  Copenhagenize  
side 38-39 : Copenhagenize – Copenhagenize – Copenhagenize
side 42-43 : Copenhagenize – Copenhagenize – Copenhagenize
side 44-45 : Copenhagenize – Copenhagenize – Copenhagenize
side 46-47 : Copenhagenize – Copenhagenize 
side 48-49 : Copenhagenize – Copenhagenize 
side 50-51 : Copenhagenize 
side 52-53 : Copenhagenize – Mobycon – Mobycon
side 54-55 : Copenhagenize
side 56-57 : Copenhagenize

Anbefaling af placering af funktionerne i kataloget

Afslutningsvis kan vi konkludere, at det er vigtigt at skabe en identitet for supercykelstierne 
for at tiltrække nye cyklister. Herudover er gode cykelforhold og servicetilgængelighed langs 
hele cykelstinetværket nødvendigt for at forbedre langdistanceturen for hverdagspendlerne. 
De beskrevne funktioner i dette katalog passer til hovedstadsregionen, men ikke alle services 
og infrastrukturtilbud egner sig overalt. Den rette placering for servicen er dermed afgørende 
for succesen.

Funktioner der kan opsættes langs supercykelstier i forstæderne

Alle disse funktioner kan opsættes for at øge sikkerheden for pendlerne og kan lette 
identifikationen af supercykelstierne: LED-belysning, aktiveret belysning, selvlysende 
fortov, orangefarveordningen til ruteorientering/wayfinding (enten som klistermærker eller 
fuglehuse) udarbejdelse af en særlig identitet eller et landskab langs alle cykelstier og 
plantning af naturlige hække for at bryde vinden.
Udenfor tætte byområder, er det også afgørende af øge komforten for pendlerne ved at 
opsætte services som luftpumper og reparationsstationer.

Funktioner der er mere egnet til tætte byområder

I tætte byområder er det mere vigtigt at fokusere på sikkerheden og på komforten ved 
at cykle på en separat cykelsti, end at kunne rumme et stort antal cyklister. Derfor kan 
følgende funktioner implementeres: fodstøtte, nedtælling, grøn bølge, vejrsensorere og 
cyklistdetektion. Elementer fra den « Orange Strategi » skal også implementeres i byområder 
(logo, orange tape m.m.)

Funktioner der skal implementeres og placeres meget strategisk for at have størst 
succes. 

Disse funktioner er mest tænkt som service, der skal øge komforten for cyklisterne og skal 
derfor implementeres på meget specikke steder. De skaber forskellen mellem en by, der 
netop er ved at udvikle cyklestier og en verdensklasseregion, der virkelig er opmærksom på 
sine cyklister. Disse funktioner kan blive et symbol på den cyklekultur, der ekstisterer blandt 
de 22 kommuner, der er involveret i supercykelstiprojektet.
Alle disse funktioner skal være velkendte blandt cyklisterne og af den grund, skal de alle 
tilføjes smartphoneapplikationen. Disse funktioner er: cykelstoppesteder, automater, 
cykeltællere og store reparationsstationer. 




